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1. Resumo 

 O objetivo do presente estudo é avaliar a eficácia da Escala de Equilíbrio de 

Berg como forma de tratamento na melhora do equilíbrio, minimizando o risco de 

quedas. O estudo recrutou 11 idosos com idade igual ou maior a 60 anos. A variável 

analisada foi o equilíbrio pela pontuação da escala de equilíbrio de Berg. Depois de 

selecionados, o tratamento foi realizado três vezes por semana durante 6 semanas. 

O protocolo teve 14 estações onde cada participante realizará 10 repetições em 

cada, sempre com o auxilio do terapeuta. Após as coletas, os resultados foram 

tabulados e descritos, realizando uma comparação do fator efeito-tempo (pré 

tratamento x pós tratamento). A escala de equilibrio de Berg apresentou maior 

pontuação após a intervenção. Os resultados premilinares demostram que o 

tratamento foi eficaz para a melhora dos indicadores de quedas nos idosos pois 

houve melhora da pontuação da escala de esquilíbrio de Berg 

2. Introdução 

 O equilíbrio é habilidade manter o corpo alinhado contra a gravidade, sem 

cair. Podemos considerar duas formas de equilíbrio, o equilíbrio estático que ocorre 

quando o idoso encontra-se na postura ereta e o equilíbrio dinâmico que ocorre 

durante a marcha. 

        Os desequilíbrios e as alterações sensório motoras aumentam o risco de queda 

que tem como principais fatores a idade, fraqueza da musculatura, riscos 

ambientais, uso de medicamentos, déficit visual e por consequência déficit do 

equilíbrio devido o avançar da idade, e estudos mostram que o sexo feminino tem 

maior probabilidade de quedas por causa de um estilo de vida doméstico que se 

difere do homem. As quedas, quando frequentes, podem proporcionar fraturas, 

escoriações, imobilidade, insegurança, perda de atividades funcionais e limitações 

nas atividades de vida diária do idoso. 

       Existem diversos instrumentos de avaliação que visam identificar a 

probabilidade do idoso sofrer uma queda, dentre eles a Escala de Equilíbrio de Berg 

é considerada a de maior confiabilidade e validade e é um dos únicos que foi 

adaptado para a língua portuguesa. Sua vantagem é que além de ser de fácil 

administração e segura para pacientes idosos, possibilita avaliar diferentes aspectos 

do equilíbrio, necessitando de poucos equipamentos e possuindo baixo custo, por 

isso é bastante utilizada na prática clínica e em pesquisas científicas. 

 



3. Objetivos 

 Avaliar a eficácia da Escala de Equilíbrio de Berg como forma de tratamento 

na melhora do equilíbrio em idosos, minimizando o risco de quedas. 

4. Metodologia 

O estudo recrutou 11 idosos e teve uma amostra não probabilística voluntária 

de conveniência. Foram incluídos neste estudo indivíduos de ambos os gêneros, 

com idade maior ou igual a 60 anos, não realizam outro tratamento fisioterapêutico 

concomitante, não apresentavam patologias em níveis incapacitantes, histórico de 

pelo menos uma queda nos últimos 12 meses. Foram excluídos deste estudo 

indivíduos que não se adaptaram ao protocolo de tratamento. 

O protocolo de tratamento teve 14 estações de acordo com a Escala de 

Equilíbrio de Berg: 1- Passar da posição sentada para a posição em pé, 2- 

Permanecer em pé sem apoio; 3- Permanecer sentado sem apoio nas costas, mas 

com os pés apoiados no chão ou num banquinho; 4- Passar da posição em pé para 

posição sentada; 5- Transferir-se de uma cadeira para outra; 6- Permanecer em pé 

sem apoio e com os olhos fechados; 7- Permanecer em pé sem apoio e com os pés 

juntos; 8- Alcançar a frente com o braço estendido permanecendo em pé; 9- Pegar 

um objeto no chão a partir de uma posição em pé; 10- Virar-se e olhar para trás por 

cima dos ombros direito e esquerdo enquanto permanece em pé; 11- Girar 360 

graus; 12- Posicionar os pés alternadamente no degrau ou banquinho enquanto 

permanece em pé e sem apoio; 13-  Permanecer em pé sem apoio com um pé à 

frente; 14- Permanecer em pé sobre uma perna. 

5. Desenvolvimento 

 Nota-se que idosos a partir dos 65 anos de idade apresentam maiores 

queixas de equilíbrio e que uma média de 85% destes idosos apresentam problemas 

em suas atividades de vida diária por tal motivo. Esse desequilíbrio pode surgir 

devido a patologias associadas, como disfunções músculo esqueléticas, atrofia 

cerebelar, alteração proprioceptiva, diminuição da percepção visual ou por 

problemas comportamentais e atividades realizadas pelo individuo no meio em que 

vive. 

 Sendo o desequilíbrio então, um dos principais fatores que limitam a vida do 

idoso, diversos testes e escalas foram desenvolvidos para avaliar as funções de 

equilíbrio, visuais e vestibulares e identificar qual idoso tem maior probabilidade em 

cair, sendo o risco de queda a maior consequência do déficit de equilíbrio nessa 



fase. Através do resultado dessas avaliações, é possível implantar ações 

terapêuticas, preventivas e diagnósticas para estes idosos.  

 A EEB foi criada por Katherine Berg em 1992 e adaptada para língua 

portuguesa por Miyamoto em sua dissertação de mestrado. É utilizada na avaliação 

do equilíbrio de idosos acima de 60 anos e segundo a literatura brasileira apresenta 

ótima confiabilidade. A EEB avalia o equilíbrio dinâmico e estático do idoso e seu 

risco de queda de acordo com o ambiente funcional frequentado por ele. A 

pontuação máxima a ser alcançada é 56 e valores abaixo de 45 representam déficit 

de equilíbrio o escore varia de 0 a 4 pontos e cada teste possui cinco alternativas 

para ser avaliado, sendo 0 (incapaz de realizar a tarefa) e 4 (capaz de realizar a 

tarefa independente).  

6. Resultados Premilinares 

 Após as coletas, os resultados foram tabulados e descritos, realizando uma 

comparação do fator efeito-tempo (pré tratamento x pós tratamento) por meio do 

teste T de Student. A fase pós tratamento apresentou uma maior pontuação (54,1± 

3,4) da EEB comparada com a fase pré tratamento (54,1± 3,4) (p≤ 0,003). 

 Dessa forma, pode-se concluir que o tratamento baseado na EEB para a 

melhora do equilíbrio de idosos foi eficaz, reduzindo o risco de quedas da população 

estudada. 
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